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Strejkande amerikanska arbetare drabbar samman med polis på Minneapolis gator 1934.

SAC varslar om strejk!
SAC:s kongress hölls nyligen i Luleå. På denna beslöts att SAC:s centralkommitté skulle få mandat att centralt 
varsla om strejk som en del i SAC:s kampanj mot den borgerliga regeringens föreslagna försämring av vår a-
kassa. Eftersom borgarnas plan är att genomdriva denna förändring snabbt, måste även vårt svar vara snabbt, och  
inte minst tydligt!
 Medlemmar i SUF kan delta i kampanjen genom att t ex demonstrera tillsammans med LS, gå strejkvakt eller 
organisera skolstrejker. SUF Malmö har tagit initiativ om att genomföra en aktionsdag, N10, mot Svenskt Nä-
ringsliv för att på så sätt sätta fokus på strejken. 
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Här är ett nytt nummer av Storm, i ny höstskrud! Tack vare att redaktio-
nen har ökat med hundra procent så har Storm även fått en ny och fräsch 

layout. Vår nye medarbetare är Gustav Öström från SUF Varberg.
 Något som inte är lika fräscht är borgarsvinens slakt av a-kassan. Vårt 
storasyskon, facket SAC, varslar om politisk strejk 15 november och SUF 
Malmö uppmanar till en aktionsdag den 10 november. Då detta är kort varsel 
och Storm inte alltid är den effektivaste nyhetsspridaren så ber jag er att 
sprida detta vidare. Således; kolla vårt internetforum och se till att både N10 
och N15 blir dagar att minnas!
 I detta nummer publicerar vi även en delvis självundersökande artikel 
författad av ÖSUK, som ser tillbaka på det som varit och lär av historien. 
Förhoppningsvis kan vi andra lära oss av dem. Slutligen vill vi påminna om 
att landsmötet närmar sig med stormsteg, trots att vi bara är inne i novem-
ber. Hur som helst är det hög tid att börja fundera på eventuella motioner då 
deadline är redan den 10 december. Gnugga geniknölarna, skriv, och skicka 
sedan era motioner till sog@suf.cc.
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Hej Kamrater! Som ni känner till ska de här sa-
tans jävla borgarasen sabotera både avtalsrörelsen 
och fucka upp vår a-kassa. SAC har satt 15 novem-
ber som aktionsdag.
 För att dra ännu mer uppmärksamhet till denna 
aktionsdag har vi i SUF Malmö tänkt genomföra en 
blockad mot Svenskt Näringsliv fredagen den 10 
november.

  Vi kommer att ta fram flygblad etc och lägga 
upp på forumet, och vi uppmanar andra klubbar att 
hoppa på tåget.
 Förslagsvis kan man organisera sig regionalt, 
närliggande klubbar hjälper varandra. Adresser till 
Svenskt Näringslivs kontor runt omkring i landet 
finns på www.svensktnaringsliv.se.

 Vi utlyser här med en extra aktionsdag den 
10/11, kallad N10, för att dra uppmärksamhet till 
strejkdagen den 15/11.

Kamratligen
SUF Malmö

Strejk kamrater!
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Ni har säkert hört det allesammans, men jag 
säger det ändå. SAC har varslat om strejk den 
15 november. Det var ca 15 år sedan SAC senast 
varslade om central strejk, den gången handlade det 
om att den socialdemokratiska regeringen ville ta 
bort vår, ja all, strejkrätt. Detta vill man p.g.a. en 
mindre våg av vilda strejker i början av 1990. 
 Sossarna ville ha en lätthanterlig arbetsmarknad i 
den ekonomiskt svåra period som rådde då. Följden 
blev massiva protester bland svenska arbetare, 
och givetvis bland klubbar och avdelningar i LO, 
och det var vid detta tillfälle kollektivanslutningen 
inom LO till SAP togs bort.
Uppskattningsvis gick ca 2000 syndikalister 
ut i strejk vid det tillfället. Förslaget om totalt 

Försvara vår a-kassa den 15 
november!

N10

strejkförbud drogs även tillbaka tämligen 
omgående efter att regeringen upptäckt vad 
arbetarna i Sverige tyckte om det. 

 Den här gången gäller det alltså vår a-kassa. 
Avgiften kommer i genomsnitt höjas med 300-400 
procent om regeringens liggande förslag klubbas 
igenom. Detta vore som alla förstår förödande 
för oss arbetare. Alla kan se vad det innebär, och 
missnöjet sjuder redan runt om på arbetsplatserna 
i landet. Vad vi måste göra är att organisera detta 
missnöje och uppbringa ett motstånd för att stoppa 
förslaget.

Agera den 15 november, tillsammans är vi starka!

Gustav Öström, SUF Varberg



Referendum
Ansökan om inträde
9.1 Vi i SUF Halmstad kommer att arbeta mot SD, 
som fick två mandat här i kommunen. Vi kom-
mer att belysa skolpolitken, fördomar som sexism 
och homofobi, som är väldigt djupt rotad på vissa 
skolor här.
 Vi kommer att sprida propaganda och belysa 
sakfrågor i vardagen och om det gynnar vår sak 
även samarbeta med andra grupper i frågor där vi
kan finna gemensamma ståndpunkter. T ex, Halm-
stads DjurrättsAktivister, Ung Vänster osv.

 Vi kommer även att samarbeta med andra närlig-
gande SUF-grupper, tex har vi redan kontakt med 
Varbergs-gruppen.

mkh Magnus och SUF Halmstad

Förra numrets referendum 
8.1, 8.2 och 8.3 fick alla bifall av samtliga röstande 
klubbar. De röstande var Malmö, Kristianstad, Öre-
bro och Stockholm.

8.1 SUF Växjö ansökte om att få ta över webbkom-
mittén.
8.2 ÖSUK:s ansökan om att få arrangera landsmö-
tet.
8.3 Inval av SUF Östersund.

Vi vill veta hur er klubb röstat i månadens referen-
dum senast den 23 november. Svaret skickas till 
sog@suf.cc.

Samordningsgruppen 
gm Andreas Rowicki
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Landsmötet närmar sig

Det börjar dra ihop sig för vår federations 
landsmöte igen. Landsmötet betyder väldigt 
mycket för vår federation. Det är det tillfället 
då kamrater från hela landet kan träffas och dra 
lärdom av varandras erfarenheter, det tillfället då vi 
kan utveckla vår organisation och det tillfället då 
vi bestämmer i vilken riktning vi ska fortsätta vår 
kamp. 
 Ofta är det på landsmötet som unga aktivister 
möter en mer strikt mötesteknik för första gången. 
Det är både negativt och positivt. Den negativa 
sidan är att kunskapen helt enkelt inte finns ute i, 
framförallt, de nyare klubbarna, vilket medför att 
mötet ibland blir aningen bökigt. Det positiva å 
andra sidan, är att många får ett lysande tillfälle att 
lära sig massor av nya saker som de kan ta med sig 
hem till de andra i klubben. 
 I år är det Örebro som står som värdar för mötet, 
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och det kommer gå av stapeln sista helgen i januari. 
Men förberedelserna börjar redan nu. Motioner 
ska skrivas och senast vara samordningsgruppen 
tillhanda den 10 december, för att klubbarna ska 
kunna få dem i stadgeenlig tid. 
 De motioner som läggs kommer att diskuteras 
på vårt interna forum. Se därför till att titta in och 
sätta er in i debatten ordenligt, så att ni senare 
under klubbarnas motionsmöten är väl förberedda. 
Glöm inte heller att alla klubbar ska ha en 
verksamhetsberättelse att presentera på landsmötet.

 Men nu är det alltså hög tid att börja skriva 
motioner om kampanjer, stadgar och hur 
organisationen kan förbättras i största allmänhet, så 
sätt igång! Motioner skickas till sog@suf.cc.

Red

Årets landsmöte är i Örebro



ÖSUK gör självundersökning

ÖSUK av SUF har under de se-
naste åren genomgått en hel del 

förändringar. I efterdyningarna av 
toppmötet i Göteborg 2001 bestod 
klubben nästan uteslutande av ett 
hårt gäng med rötter i hardcorekul-
turen. Det var en sammansvetsad 
grupp som kände varandra långt 
innan den politiska aktiviteten kom 
in i bilden. I klubben fanns ungefär lika många 
killar och tjejer (60-40) och vi sysslade uteslu-
tande med två saker, - jaga nazister på stan och 
sabotera porrbutiker. Till ytan var det ganska jäm-
ställt så till vida att alla deltog på alla aktiviteter, 
och visst lyckades vi med mycket. Nazisterna flyt-
tade från stan eller lade ner aktiviteten och någon 
porrbutik var tvungen att stänga. Men någonstans 
så slog det fel ändå.

 När någon nazist drog kniv mot någon i klub-
ben så var hela klubben ute nästa helg, men när 
samma sak hände vid en blockad av en porrbutik 
så lade vi ner det arbetet istället. Jämställdheten 
inom gruppen visade sig vara mycket dålig vilket 
gjorde att många tjejer försvann från klubben. När 
nazisterna flyttade från stan så flyttade många kil-
lar från klubben med dem (företrädelsevis till Gö-
teborg) för att fortsätta där (inom andra grupper än 
SUF). Ett par år efter Göteborg 2001 så var vi tre 
personer kvar och allt arbete rann ut i sanden. De 
som fortfarande var aktiva valde att arbeta genom 
andra grupper och nätverk istället.
 Men under tiden så fortsatte klubben konstigt 
nog att ha möten varje vecka, trots att inget gjor-
des. De som då var kvar var de som i grunden 
var ideologiskt övertygade. Någon gång under 
senhösten 2004 släppte det något. En medlem fick 
praktik på LS bokcafé vilket blev lite av en sam-
lingsplats för de frihetliga i staden och lockade 
även till sig personer som inte tidigare hade varit 
engagerade. 
 Tidigare hade klubbens medlemmar jobbat 
lite inom ett nätverk mot nedskärningar och ett 
nätverk mot rasism som under denna tid började 

rinna ut i sanden. Flera av perso-
nerna inom dessa nätverk fick då 
upp ögonen för ÖSUK. Vid tiden 
för Salem detta år så genomför-
des en massiv mobilisering som 
aktiverade många och efter detta 
blev det lite av en naturlig över-
gång till SUF. Den rena SUF-ak-
tiviteten började så småningom 

byggas upp - istället för att gömma oss bakom 
något nätverksnamn för att försöka få bredd. Vi 
höll öppet på bokcaféet, deltog efter förmåga på 
8 mars, genomförde ett bra första maj-firande, 
helgen efter detta GRUS-festivalen (tillsammans 
med AFA) och åkte flera bilar till Stockholm på 
nationaldagen (mm). 
 Under denna vår (2005) kändes det som att vi 
börjat bygga upp en frihetlig kultur i staden och 
i centrum för denna stod ÖSUK. LS-lokalen var 
den naturliga mötesplatsen och ifråga om kontakt 
med omvärlden började SUF-federationen använ-
das mer och mer.

  Ett bakslag kom dock under sommaren då flera 
medlemmar återigen flyttade och till hösten 2005 
var vi i princip bara två personer kvar! Av näs-
tan en skänk från ovan kom dock många nya till 
klubben nästan med det samma. Sedan dess har 
vi varit en stabil klubb och klubbens medlem-
mar kan just nu inte se några anledningar att detta 
skulle förändras. Vi ska nu försöka gå in lite på 
och förklara hur vi denna sista period har arbetat 
internt och utåt för att möjliggöra denna stabilitet 
och utveckling av klubben.

 För det första har vi drivit på en mycket hög 
aktivitet. Direkt när vi varit klara med en viss 
sak så har vi satt igång med nästa. Vi har jobbat 
med rena SUF-grejer och i samarbete med andra i 
tillfälliga nätverk. De saker vi gjort har varit av en 
mångfald inriktningar och metoder. Vi har arrang-
erat demonstrationer, delat flygblad, affischerat, 
sålt tidningar, jagat nazister, saboterat porrbutiker, 
arrangerat föredrag, satt upp banderoller, hållit 

Från macho subkultur till frihetlig 
klubb med frihetligt klimat

”Jämställdheten inom 
gruppen visade sig vara 
mycket dålig vilket 
gjorde att många tjejer 
försvann från klubben”
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öppet i bokcaféet, haft studiecirklar och mycket, 
mycket mer. 
När vi inte kunnat göra något i Örebro så har vi 
åkt till andra städer (främst antifascism). Dessa 
aktiviteter har delvis uppstått som metoder för att 
nå vissa konkreta mål, delvis enbart för att nya 
medlemmar ska få chansen att testa på olika meto-
der och aktiviteter.
 Val av mål, inriktning och arbetsområde har 
också varit mångfaldigt. Vi har haft ett mycket öp-
pet klimat inom gruppen vilket gjort att i stort sett 
varje idé på aktivitet som någon medlem haft har 
vi genomfört. Vi har satt aktivitet före allt annat. 
Istället för att alla måste vara överens om ett visst 
arbete (och i annat fall dissa idéer) så har vi valt 
att driva igång arbetet och det har sedan visat sig 
om idén var tillräckligt bra för att väcka tillräck-
ligt många personers engagemang. Vi har också 
haft en ganska mångfaldig grupp vad gäller perso-
ners bakgrund vilket gjort att 
en mångfald idéer och arbete 
varit möjligt. Det har blivit 
en positiv spiral. Om vi varit 
tvungna att prioritera mellan 
olika arbetsområden så har vi 
eftersträvat en balans mellan 
dessa i helheten.

Eftersom så många personer 
varit nya i klubben så har varje aktivitet föregåtts 
av ganska grundliga diskussioner. Om det enbart 
hade varit en ny medlem som skulle hänga med 
på en aktivitet så kanske vi inte hade satsat lika 
mycket på dessa diskussioner innan eftersom vi 
gamla hade känt varandra och vetat vart vi har 
varandra sedan tidigare? 
 I dessa diskussioner har vi strävat efter att utgå 
från de nyas situation. Ett konkret exempel vi kan 
ta upp är antifascistiska aktiviteter. Vi har å det 
striktaste strävat efter att bekämpa all sorts ma-
cho-attityd. Istället för att i diskussionerna innan 
pressa (ibland kallas det ”peppa”) folk att använda 
sig av militans så har vi utgått från att vi i vissa 
situationer tyvärr måste använda våld som medel, 
men verkligen att ingen som hänger med måste 
använda våld om de inte vill. 
 Det har varit helt ok att följa med på exempel-
vis demos/blockader mot nassar även om man 
bara vill hålla sig i bakgrunden och se vad som 

brukar hända. På dessa utflykter har även de som 
varit lite mer erfarna hängt tillsammans med nyare 
för att ge stöd och lugn, - så länge det behövts vil-
ket visat sig inte vara så länge. Det har inte heller 
varit tvunget att alla måste hänga med, - de som 
inte velat detta har inte behandlats med mindre 
respekt efteråt för det. Själva attityden mot anti-
fascism har varit att det är något vi inte alls vill 
hålla på med men ibland måste göra.

För att knyta ihop alla aktiviteter, arbetsområden 
och metoder vi sysslat med så har vi haft en hel 
del diskussioner och studiecirklar/studiedagar om 
ideologi, sakfrågor, strategier etc. I dessa diskus-
sioner har vi ibland bjudit in folk utanför klubben, 
främst äldre folk i den frihetliga miljön.
Det känns som om vi haft en ganska bra balans 
mellan teori och praktik. 
 Vi har även haft en del diskussioner om hur vi 

fungerar internt. Ibland har vi haft 
separatistiska diskussioner innan 
vi diskuterat allihop inom klubben. 
Detta har hjälpt oss att identifiera 
och motverka dåliga informella 
strukturer, exempelvis genusgrun-
dade sådana. Vad gäller jäm-
ställdheten inom gruppen så har 
vi strävat efter att förutom genom 
diskussion och val av arbetsom-

råden också försöka ha en bra könsfördelning vid 
utförandet av olika aktiviteter.

 Något det ibland råder strid om inom SUF-fe-
derationen är om man ska behandla varandra strikt 
som politiska kamrater och inte ens umgås utanför 
mötena/aktiviteterna, eller om man inom klub-
ben även ska ha ett socialt liv och sammanhang. I 
ÖSUK har det sistnämnda visat sig vara positivt. 
Vi har haft ganska stort socialt liv mellan oss 
genom att hänga på stan/LS, fika, dricka öl eller 
ha filmkvällar. Detta har gjort att idéer har kunnat 
uppkomma som aldrig skulle ha uppkommit an-
nars vilket har lett till aktivitet. 
Det har varit bra tillfällen att diskutera olika saker, 
utan att ha en strikt stämning som på en studie-
cirkel. Till sist så har det också varit ett mycket 
bra sätt att lära känna varandra vilket har skapat 
en trygghet mellan oss och gjort att vi kan lita på 
varandra. En negativ sak som detta kan medföra 

”Själva attityden mot 
antifascism har varit att 
det är något vi inte alls 
vill hålla på med men 
ibland måste göra.”
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är om beslut fattas utanför officiella möten/arbets-
grupper. Detta har vi försökt motverka genom att 
alltid föra upp diskussionerna på mötena så att alla 
blir delaktiga. Vi tror att vi lyckats ganska bra på 
denna punkt. De som inte varit med i så hög ut-
sträckning på de sociala aktiviteterna har ändå inte 
känt sig utanför klubben.

 Under perioden har vi byggt upp vår ekonomi 
på ett mycket bra sätt. En medlemsavgift på en 
procent av inkomsten (minst 20kr i månaden dock) 
har införts och vi har även fått igenom ett månat-
ligt bidrag från LS. Vi har bra kommunikation 
mellan varandra genom e-post-lista som används 
flitigt och SUF-forumet har gjort att nya med-
lemmar snabbt kan få inblick i vad federationen 
sysslar med. 
 Vår mötesstruktur har varit mycket informell, 
d v s utan några officiella poster eller uppgifter 
under mötena, vilket har varit positivt. Nya har 
känt sig bättre behandlade och känt att de kommit 
in i diskussionerna bättre än om vi skulle ha haft 
ordförande etc. Då vi varit väldigt många har det 
dock uppstått problem ibland, varför vi vid sådana 
tillfällen har använt något striktare mötesstruktur.

 Något som vi nog får lov att erkänna att vi inte 
varit så duktiga på är olika (utåtriktade) basverk-
samheter, dvs sådana saker som vi borde göra hela 
tiden och som egentligen inte kräver särskilt stor 
energi bara man får rutin på det. Vi har drivit en 
fråga för att sedan hoppa på en ny och det enda 
som varit gemensamt (förutom teorier om hur frå-
gorna hänger samman) är aktiviteten tillsammans. 
Detta visade sig negativt under våren då några som 
var intresserade av oss inte riktigt ”sögs in” efter-
som det var ganska stora frågor som vi sysslade 
med just då och dessa antagligen kände att de inte 
kunde bli delaktiga som nya. Hade vi haft en bättre 
basverksamhet som dessa hade kunnat bli delak-
tiga i så hade det varit toppen! Detta är aktiviteter 
som vi just nu försöker få rutin på.
 I övrigt så är det naturligtvis inte så att vi har allt 
att tacka för oss själva. Förutsättningarna i staden 
har varit ganska goda de senaste åren med total 
avsaknad av nazister och inte heller någon större 
konkurrens av andra vänstergrupper. Att själva sta-
den är ganska liten gör också att kontakten mellan 
medlemmarna (och intresserade) kan upprätthållas 

enkelt. Relationerna med vår LS har varit mycket 
bra och de flesta i SUF-klubben har också gått med 
i LS. Deras lokal ligger bra till vilken också ger 
oss tillgång till kontor och är tillräckligt stor för att 
exempelvis ha banderollverkstäder i etc.

 Alla klubbar måste naturligtvis arbeta utifrån de 
förutsättningar som finns lokalt, men om vi ändå 
ska ge några råd till klubbar som är nya eller som 
av någon anledning har det dystert just nu… 
 Är man alldeles för få i klubben och helt orkes-
lösa att driva egen aktivitet som klubb, så gå med 
i något näraliggande nätverk/grupp så länge – så 
att ni själva som personer inte förlorar aktiviteten. 
Håll kontakten som klubb under tiden, exempelvis 
genom kontinuerliga möten, även om ni inte gör 
något rent praktiskt just nu, - någon gång släp-
per det! Försök att motarbeta att en viss subkultur 
eller en viss stämning råder inom klubben, - vi är 
ju en öppen organisation och vill skapa en rörelse. 
Arbeta med en mångfald av arbetsområden och 
metoder så att det inte snöar in på en strikt inrikt-
ning av arbete/metod. Motarbeta aktivt alla former 
av sexism inom klubben, - det är inte antisexismen 
som splittrar arbetarklassen utan sexismen.

ÖSUK av SUF
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Debatt
Att bryta en naturlag

I alla år har vår federation haft problem med klub-
bar som väljs in för att under kort tid vända upp 

och ned likt en pannkaka och splittras efter kort tid 
p.g.a. bristande verksamhet och/eller ”ideologiska 
motsättningar”. Varför blir det såhär, gång på gång? 
Varför är detta ett problem? Går det att avfärda som 
en naturlag? Nej, faktiskt inte.
 Då SUF:s verksamhet bygger på direkt aktion 
så är det ett problem om klubbarna enkom är s.k. 
pappersklubbar, klubbar som enbart betalar sin 
medlemsavgift, om ens det. Kontinuerlig betalning 
är mer än bra, men det är en annan diskussion. Vad 
räknas som verksamhet då? Någon klubb förmår 
kanske att hålla studiecirklar, sätta upp affischer 
och klistermärken och det är gott så – andra klub-
bar förmår att planera rikstäckande kampanjer etc. 
Var klubb bidrar efter förmåga. Det vi finns för är 
att hålla en levande klasskamp. 
 
 Det tragiska med alla klubbar som kommit och 
gått genom åren är när man inser vilken potential 
de och deras medlemmar hade kunnat bli om de 
bara hade fått hjälp till självhjälp. Hur många vet-
tiga kamrater har vi inte förlorat? Problemet, som 
jag ser det, är att vi i SUF är alldeles för glada i att 
välja in nystartade klubbar som har läst igenom 
principförklaringen, tycker syndikalismen verkar 
schysst men inte har den blekaste aning om vad 
de ska göra. Låt oss ta ett igenkännligt exempel, 
som vi flesta lär känna igen (för det var väl så vi 
alla började en gång?): ett gäng 15-16-åringar fin-
ner varandra i Lillköping. På någon vänster hittar 
de information om SUF, tycker att det är något de 
vill vara en del av – de vill göra någonting. Så det 
skickar in en ansökan och vips är de SUF Lillkö-
ping. Vad göra nu? 
 Kanske ägnar man sig åt att bygga en klubb med 
all form av formalia; för det är väl så en klubb ska 
se ut, och förlorar sig på vägen. Eller så börjar man 
sporadiskt med olika former av aktioner som spar-
kar på en det ena eller det andra hållet. Risken är 
hur som helst överhängande att klubb kommer att 
vara nedlagd inom ett år - eftersom verksamheten 
kommer att stagnera, medlemmar hoppa av eller 
liknande. Problemet fanns där redan från början; 
det fanns ingen självklar plan för verksamheten. 
Snipp snapp snut, så var sagan slut. Eller?

 Men skulden ska inte enbart läggas på det stack-
ars fallna SUF Lillköping. De hade viljan men inte 
lösningen på vad man skulle förvandla den till. Här 
hade vi som federation kunnat göra så mycket mer 
än att ta mössan i hand och tacka för att Lillkö-
pingsborna ville bli SUF:are. Med risk för att låta 
som den borgerliga regeringen så går hjälp hand i 
hand med förmågan att ställa krav. Det minsta vi 
borde kunna kräva av en klubb som vill bli medlem 
är att de har en verksamhet att visa upp. Har de 
ingen verksamhet får de hjälp utav oss – SUF under 
senare år har organiserat kampanjer vilka vore lätta 
att sätta nybörjare i arbete med, och de borde tack-
samt välja att arbeta med detta istället för få ångest 
över vilken verksamhet de bör ägna sig åt. I mitt 
exempel skulle alltså SUF Lillköping få Kunskaps-
fabriken-kampanjen i handen att arbeta med – vill 
de arbeta med egna projekt är det givetvis helt okej 
– och sedan få visa upp för federationen att de har 
en fungerande verksamhet under en angiven tid 
och sedan kunna bli invalda i federationen. Vi kan 
välja att kalla klubben under prövotiden för ”SUF 
prospect”.  
   
 Varför sätta praktiken med en gång? Svaret är 
givet: får SUF Lillköping igång verksamheten nu 
kommer det vara lättare även i framtiden att ha 
verksamhet eftersom de har erfarenhet av det – ste-
nen rullar redan! 
   Denna form av kontroll har också med säkerhet 
att göra. SUF har väl varit förhållandevis förskonat 
från infiltratörer, men om ungdomarna i Lillköping 
agerar ett SUF prospect med verksamhet kan de 
närliggande klubbarna se vad de är för några, och 
hela federationen kan genom detta få reda på vilka 
det är vi släpper in i gänget. 

 Med detta inlägg vill jag öppna för en debatt om 
hur vi väljer in och vad vi bör ställa för krav på 
klubbarna. Det är på tiden att både de och vi skapar 
handlingsplaner för vårt agerande och vår verksam-
het. Det är på tiden att vi tar hand om våra resurser. 

Anki Nyberg, SUF Malmö



Rapporter

Den 12 oktober samlade SUF Kristianstad och 
syndikalistiska ortssektionen Kristianstad till mani-
festation på civilkuragets dag. 
 Det var en manifestation för civilkurage i varda-
gen och motstånd mot rasism och främlingsfientlig-
het. Uppemot 60 personer samlades för att lyssna 
på tal och Kristianstads anarkafeministiska kör. 

 Talen berörde Sverigedemokraternas fram-
marsch i årets val, och det ökade nazistiska våldet 
på Kristianstads gator. 
  Efter kören och talen bjöds intresserade på fika 
och den nybildade ortssektionen fanns där för att 
svara på frågor och dela ut information om SACs 
verksamhet.

Arrangörerna ser manifestationen som mycket 
lyckad. 

Johan Lindman

Civilkuragets dag i Kristianstad

Halvårsmöte och aktivitet i Stockholmsklubben
Stockholmsklubben har återhämtat sig igen.
22 oktober höll SUF Stockholm ett välbesökt och 
lyckat infomöte för medlemmar och sympatisörer. 
Vi vet inte riktigt hur många som kom, men
runt ett tjugotal skulle jag tippa på (plus 20-30st 
suffare).

 Daniel och Gustav från klubben inledde med 
ett föredrag om klass, klasskamp, syndikalism och 
SUF:s roll i det hela. Efter det tog Karl från
Uppsala över och berättade om kampanjen Kun-
skapsfabriken. 
 Som avslutning delade vi in oss i smågrupper 
och diskuterade vår livssituation, vad vi kan göra åt 
den, vår syn på demokrati m.m.

 Innan hade vi skickat ut en massa mail, ringt 
alla vi hade telefonnummer till samt skickat över 
70 st personliga gästboksinlägg till folk som kall-
lar sig syndikalister på communityt Playahead.com. 
Vi rekommenderar alla andra klubbar att försöka 
göra sådana här arrangemang, det är både roligt och 
givande.
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SUF Stockholm håller halvårsmöte.



möte där man efter ca 5 timmars diskussioner kom 
fram till SUF Stockholms egna stadgar och verk-
samhetsplan. 
Hårdast blev debatterna om koncensus och hur 
medlemmar i klubben får/inte får uttala sig i SUF 
Stockholms namn utan andra medlemmars medgi-
vande.
Trots lite olika åsikter i några frågor så ser SUF 
Stockholm ljust på framtiden här i huvudstaden.

Lika kampglada och optimistiska hälsningar som vanligt,

SUF Stockholm 
gm Gustav och Hugo

Tio stycken nya skrev upp sig på vår e-postlista, de 
flesta var redan med på den och de flesta verkade 
positiva. Vi får se hur många som verkligen är 
intresserade på medlemsmötet på söndag. Det enda 
problemet vi för tillfället har är vad vi ska göra om 
det verkligen dyker upp en massa nya, vi vet inte 
hur vår organisationsbyggnad skulle tackla det. 
Men allt kommer lösa sig till det bättre!

Den 1 oktober hade SUF-Stockholm sitt första 
halvårsmöte på väldigt lång tid i SAC-huset på 
Sveavägen, och klubbens verksamhet börjar kom-
ma igång på allvar efter väldigt lång tid.
 Ett 20-tal SUF:are från Stockholm och en be-
sökare från SUF Uppsala höll ett väldigt givande 
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Direkt Aktion
Beställ Direkt Aktion #48/49.
Nya numret av Direkt Aktion har äntligen kommit. 
Temat är “Kunskapsfabriken”, alltså samma som 
vår kampanj. Det är ett extra tjockt nummer som 
säljs, men priset är detsamma som vanligt. För 
ynka 15kr/st kan ni köpa tidningen och sedan tjänar 
ni en femma för varje nummer som blir sålt. Att 
sälja lär knappast bli svårt, inte efter kampanjen 
kommit igång.

Dessvärre har inte särskilt många beställt tidningar. 
Om varje klubb skulle beställa 25ex av varje 
nummer skulle det finansiera tidningens tryck, 
idag ligger DA ständigt på gränsen mellan plus 
och minus. Federationen har tidningen eftersom 
den anser att tidningen behövs, då krävs det att 

klubbarna beställer. Så kom igen nu, maila er 
beställning till direktaktion@suf.cc omgående!

Vi skulle också vilja göra er uppmärksamma 
på att nästa nummer får temat antifascism. Det 
kommer komma ut lagom till Salem och det blir 
det första numret från den nya redaktionen som just 
har formats i Stockholm. Vi behöver fortfarande 
artiklar, så när du beställt klart är det bara börja
skriva.

Gustav, för Direkt Aktion-redaktionen

Vi i administratörsgruppen för SUF:s intern-
forum vill att lokalklubbarna tar sig i kragen och 
rapporterar angående användare som de har verifie-
rat och därmed beviljat medlemskap på vårt forum. 
Medlemmar som på ett eller annat sätt har lämnat 
klubben får inte heller vara medlemmar på forumet. 
Vi vill samtidigt passa på att påminna om att du 

som medlem på forumet måste logga in minst 
en gång var tredje månad. Inaktiva konton är en 
säkerhetsrisk, och vi plockar bort konton som inte 
används.

Administratörsgruppen
gm Gustav Öström

Forumets administratörsgrupp



SAC:s reorganisering fortsätter
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En rapport från SAC:s tjugoåttonde 
kongress i Luleå.
20-24 oktober höll SAC sin 28:e kongress i Luleå. 
Kongressen föregicks av en väldigt turbulent 
period inom organisationen, vilket hade bäddat 
för en konfliktfylld tillställning. Så blev dock inte 
fallet, utan SAC gick enat ifrån kongressen, redo 
att ta upp striden mot arbetsköparna, men även den 
borgerliga regeringen.

 Att SUF har haft stor betydelse för SAC:s fackli-
ga reorganisering blev väldigt tydligt på kongressen 
i Luleå. På var och varannan stol fann man ombud 
som är eller har varit medlem i SUF. Många av des-
sa personer har dessutom haft viktiga uppdrag inom 
SAC under den gångna kongressperioden, och detta 
har speglat verksamheten. Men denna utveckling 
var långt ifrån självklar för tio år sedan. 

 Om man gör en tillbakablick, så ser man att SAC 
inte alltid varit välvilligt inställt till SUF. När vår 
federation återbildades 1993 antog SAC en mycket 
avvaktande hållning som, tyvärr, höll i sig ett bra 
tag. 
 SAC:s egen verksamhet under perioden för 
SUF:s återstart var minst sagt fattig. Den enda 
egentliga behållningen från den första delen 
av 90-talet för SAC:s räkning, var Stockholms 
postsyndikat och deras kamp mot Posten. I slutet 
av samma decennium kunde man se början av 
den reorganisering SAC genomgått framförallt de 

senaste åren. Men då fanns ju redan många av oss 
SUF:are i SAC.

 När man tittar på SAC:s utveckling under 
perioden från och med vår nystart till idag, kan man 
se en väldigt tydlig uppgång av aktivism, samt att 
många av de som idag driver LS och är aktiva på 
lokal nivå påfallande ofta börjat sin syndikalistiska 
bana inom SUF. Många LS som slumrade på 90-
talet har SUF-medlemmar att tacka för att de fått 
nytt liv.
 Resultatet av detta märktes som sagt också 
på kongressen. Vi unga syndikalister från SUF 
har bidragit till att radikalisera SAC, och jag är 
övertygad om att vi kommer att fortsätta med det 
även i framtiden.

 Men det är ju trots allt inte bara vår roll som är 
intressant att skriva om när det gäller kongressen. 
Många intressanta beslut fattades på denna korta 
och intensiva kongress, man hade kortat tiden för 
kongressen från åtta till fem dagar. Många av de 
motioner som lagts till kongressen var förslag som 
innebar bantning av centralorganisationen. Detta 
är en del i den mer radikala linje som anammats av 
majoritet av SAC:s LS. Ombuden för de LS som 
kommit längst när det gäller självverksamhet var 
flitigt uppe i talarstolen och argumenterade för en 
minskning av ombudsmannaverksamheten. Den 
konflikt som fötts mellan de lokalt starkt aktiva 
LS och de som är mer beroende av hjälp från 
centralorganisationen blev tydlig. Stundtals var 

SAC:s tjugoåttonde kongress.

SAC:s numer tillförordnade generalsekreterare, 
Moa Norell.
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SUF:are i SAC

Erik Hjärtberg, Luleå LS, har suttit CK under 
den gångna perioden.

Elisabeth Skoglund, Borås LS, valdes in i det 
tillträdande AU:t.

Ola Brunnström, Malmö LS, var en av 
kongressens tre sekreterare.

debatten hård, men i slutändan kom kongressen 
fram till gemensamma lösningar som fungerade för 
alla.
 Mycket skars emellertid ner. Ombudsmän 
försvann, avtalssekreteraren försvann, 
förlagsredaktören (som ska ersättas med en ideellt 
arbetande kommitté) försvann, industrisekretariatet 
i Gävle slogs samman med sekretariatet på 
Sveavägen i Stockholm. Det var i första hand dessa 
stora förändringar som hjälpte kongressen att skära 
ner 2,3 miljoner i SAC:s årliga utgifter.
 Förhoppningsvis ska detta leda till att mer 
pengar kan gå till bra verksamhet, samt att LS 
avgifter till SAC kanske kommer att kunna sänkas. 
Det får den kommande kongressperioden visa.

 En del mer rent organisatoriska förändringar var 
också intressanta. T ex bestämdes att kongressen 
ska hållas vart tredje istället för var fjärde år. 
Förhoppningsvis kan frekventare kongresser leda 
till ett mindre splittrat SAC, många av de problem 
som har funnits hade säkert gått att lösa om man 
träffats oftare inom organisationen. 
 Flera förslag fanns om att ändra på 
arbetsutskottet (AU) samt centralkommittén (CK) 
på olika sätt. Kongressen beslutade emellertid att 
avslå alla de liggande förslagen och behålla den 
befintliga strukturen för SAC:s centrala maktorgan.

 Det kanske allra mest spännande beslutet som 
fattades på kongressen var kanske att vi antog 
kampanjen till försvar för a-kassan. SAC (och) 
anslog en halv miljon kronor för att finansiera den. 
Trots att kongressen föregicks av mycket interna 
konflikter så kunde vi även tänka framåt och 
offensivt.

 Sammanfattningsvis tror jag att vi, i och med 
denna kongress kommer få se ett mer stridslystet, 
ett mer radikalt, och ett mer enat SAC i framtiden.
 
En hård tid ligger framför Sveriges arbetsköpare.

Gustav Öström, SUF Varberg
Suppleant för Hallands LS på kongressen
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Du är väl registrerad?
forum.suf.cc



Webbkommittén
E-post: webbkom@suf.cc
(Kontaktas annars vi SOG)

Studiekommittén
c/o India Däck
Stora Algatan 3
224 51 Lund
E-post: studier@suf.cc 
 

SUF-Bulletinen Storm
c/o Malmö LS
Box 17575
200 10 Malmö
E-post: storm@suf.cc

Kunskapsfabriken 
c/o Malmö LS
Box 17575
200 10 Malmö
 
 
 
Propagandakommittén
SUF Örebro
c/o Bergslagens LS
Engelbrektgatan 35
702 13 Örebro
E-post: propkom@suf.cc 

Samordningsgruppen 
c/o Malmö LS
Box 17575
200 10 Malmö
Tfn: 070- 478 31 03
E-post: sog@suf.cc

Direkt Aktion
Box 6507
113 83 Stockholm
Tfn: 08-673 11 15
E-post: direkt.aktion@suf.cc
http://www.suf.cc/da 

Internationella kommittén
c/o Malmö LS
Box 17575
200 10 Malmö
E-post: ik@suf.cc

Kommitten för antisexism
c/o Stockholms LS
Lehusens gränd 4, nb
118 65 Stockholm
E-post: skav@suf.cc  

Kontakter

Kalendarium - vad är på gång?
Vår makt
Seminarier och debatter  2 -3 
december
För fjärde året i rad är det 
dags för Vår Maktkonferensen 
i Malmö. Som vanligt är 
klasskampen den röda tråden i 
arrangemanget. 
 Arrangemanget kommer 
hållas på Panora, S:t 
Gertrudsgatan 4, Malmö, 2-
3/12.

Mer info på:
www.varmakt.se

Salem
Demonstration 9 december 
Nazisterna kommer i vanlig 
ordning arrangera en marsch 
i Salem, enligt dem själva för 
att minnas Daniel Wretströms 
död. Men vi vet att deras 
motiv bara är att sprida sin 
hatpropaganda.
 NMR kommer i år återgå 
till att ha motdemonstrationen 
i Salem. Preliminär tid och 
samlingsplats är 14.00 på 
Rönninge torg. Slut upp för 
att stoppa nazisterna den 9 
december.

Skydda a-kassan
Strejk 15 november
Den nytillträdda borgerliga 
regeringen tänker inte vänta  
med att rusta ner vår relativa 
välfärd.
 SAC har i protest mot 
förslaget om att slakta 
a-kassan utlyst politisk 
strejk den 15 november, 
SUF Malmö uppmanar 
till blockader mot Svenskt 
Näringsliv den 10.
 Agera till försvar för 
a-kassan, varje insats är 
viktig!


